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Amerikan işçi sınıfının çok büyük bölümü, Amerikan emperyalizminin dünyayı 
sömürmesinden pay (“sofra kırıntıları”) almaktadır. Bu nedenle de, Amerikan işçi 
sınıfı, hayatından büyük ölçüde memnundur. Amerikan sermayedarının karının 
kaynağı bir taraftan Amerikan işçilerinin ürettiği artık-değerdir, diğer taraftan diğer 
ülkeleri ve halkları sömürmesinden elde ettiği gelirdir. Bu nedenle, Amerikan 
işçilerinin demokratik ve sendikal hak ve özgürlüklerini ve bizlere göre yüksek 
ücretlerini elde etmelerinde belirleyici etmen, emperyalizmdir. Bu nedenle, Amerikan 
sendikalarının Amerikan emperyalizmini desteklemeleri doğaldır. Bu nedenle, Türk 
sendikalarının Amerikan emperyalizmine karşı açık tavır almaları doğaldır, gereklidir, 
zorunludur. 
 
Amerikan sendikaları, Amerikan devlet politikasıyla tam bir uyum içinde, 
Ortadoğu’daki Kürtlerle yakından ilgilenmektedir. Bu ilgi, Amerikan Sendikalar 
Federasyon’nun (AFL-CIO) yayın organında 1977 yılı Nisan ayında yayımlanan bir 
yazıyla da açıkça ifade edilmektedir. Burada sorulması gereken soru, 1972 yılında 
Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü’nün (CIA) denetimi ve kontrolundaki Asya 
Amerika Hür Çalışma Enstitüsü (AAFLI) ile yakın bir işbirliği içinde olanların, 1977 
yılında bu yazıdan haberdar olmalarına rağmen, bu konuda tamamiyle sessiz 
kalmalarıdır.  
 
Aşağıda bölümlerini aktaracağım “Kürtlerin Trajedisi” başlıklı yazı, Smith Hempstone 
tarafından yazıldı ve AFL-CIO’nun dergisinin Nisan 1977 tarihli sayısında (Cilt 32, 
sayı 4) yayınlandı. Yazı yazıldığı tarihte, Kürdistan Demokrat Partisi’nin başkanı ve 
günümüzdeki Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani daha hayattaydı; 
hastaydı ve tedavi için ABD’ye götürülmüştü. Yazıda, Molla Mustafa Barzani ile AFL-
CIO Genel Başkanı George Meany’nin “şahsi arkadaş” olduğu belirtilmektedir. 
Amerikan Sendikalar Federasyonu’nun dergisinde yayımlanan yazının bazı bölümleri 
aşağıda sunulmaktadır: 
 

“Başlangıçtan beri Kürtler, tarihin sillesini yemişler ve aldatılmışlardır… Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Sevr Antlaşması ile kendilerine bağımsız ayrı bir devlet sözü 
verilmişti. Bunun yerine 10 milyon Kürt, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Sovyetler Birliği’ne 
taksim edilmişlerdir. 
“Kürtler, kendilerinden gerek yiğitlik ve gerekse sayı bakımından çok daha az olan birço 
topluma tanınan bir hakkı, Başkan Woodrow Wilson tarafından söz verilmiş bir hakkı, 
kendi kaderlerini tendilerinin tayini hakkını istemektedirler. 
“1930’lu yıllarda Türkiye’de birçok Kürt ihtilali, çok sayıda cana kıyılarak ezilmiş ve 
dünya bu duruma seyirci kalmıştır… 
“Akciğer kanserine yakalanmış olan Barzani’nin, 1976 yılı Temmuz ayında büyük bir 
‘iyilik gösterisi’ içinde Amerika’ya gelerek Minnesota Eyaleti’nde Mayo kliniğinde tedavi 
altına alınmasına müsaade edildi. Ancak, Başkan Ford ile Kissinger, Kürtlerin 
aldatılmasının başkanlı seçimlerine etki edecek bir sorun haline gelmesine izin 
vermeyeceklerdi. Yanında devamlı surette CIA ve SAVAK ajanlarının bulunacağı 
Barzani, AFL-CIO Başkanı George Meany, Senatör Henry Jackson gibi şansi 
arkadaşlarını görmeye gidebilecek, ancak hiçbir şekilde basına herhangi bir açıklama 
yapamayacaktı.” 

 
 


